
Конспект лекції №2 
 

ТЕМА 2: АНАЛІЗ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ 
 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін як 

«Інформатика», «Вища математика», «Економіко-математичне моделювання». 

 

Мета лекції полягає у вивченні методів оцінювання ризику та вмінні аналізувати їх. 

 

План лекції 

1. Види аналізу ризику та його складові. 

2. Фактори, що зумовлюють економічні ризики. 

3. Зони та рівні ризику. 

4. Взаємозв’язок прибутку і ризику. 

5. Методи оцінювання ризику. 
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ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ 

1. Види аналізу ризику та його складові 

Коли йдеться про необхідність урахування ризику при управлінні підприємницькою 

діяльністю на будь-якому ринку, маються на увазі основні учасники ринку: замовник, 

http://www.imf.org/
http://me.kmu.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://web.worldbank.org/


інвестор, виконавець чи продавець, покупець, а також страхова компанія. При аналізі ризику 

будь-якого учасника проекту використовуються такі критерії:  

 втрати від ризику незалежні одна від одної; 

 втрата по одному напрямку з “портфеля ризиків” не обов’язково збільшує імовірність 

втрати по іншому (за винятком форс-мажорних обставин); 

 максимально можливий збиток не повинен перевищувати фінансових можливостей 

учасника. 

Аналіз ризику можна поділити на два види, які доповнюють один одного: якісний і 

кількісний (СЛАЙД 3). 

 

Методи якісного аналізу ризиків 

Оцінка рівня ризиків є одним з найважливіших етапів економічного аналізу, оскільки 

для управління ризиком його необхідно, перш за все визначити, проаналізувати та оцінити. 

Аналіз ризику – це застосування системи спеціальних знань з дослідження 

економічних явищ і процесів за умов невизначеності та конфліктності з метою отримання 

якісною та кількісної інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень. 

У системі управління ризиком найважливіша роль належить якісному аналізу ризику.  

Якісний аналіз може бути порівняно простим, його головне завдання – визначити 

фактори ризику, етапи роботи, при виконанні яких ризик виникає, тобто встановити 

потенційні сфери ризику, після чого ідентифікувати всі можливі ризики. Головне завдання 

якісного аналізу полягає в одержанні інформації про структуру, властивості об’єкта і наявні 

ризики, а також у визначенні факторів ризику й обставин, що приводять до ризикових 

ситуацій. Шляхом якісного аналізу виявляються джерела, причини, фактори ризиків, 

установлюються потенційні зони ризиків, його види. 

Якісна оцінка ризиків – це процес ідентифікації та визначення ризиків, що вимагають 

швидкого реагування. Така оцінка ризиків визначає ступінь важливості ризику і обирає 

спосіб реагування. Доступність інформації, що їх супроводжує допомагає розставити 

пріоритети для різних категорій ризиків. Якісна оцінка ризиків – це оцінка умов виникнення 

ризиків та визначення їх впливу на об'єкт стандартними методами і засобами. Головним 

завданням якісної оцінки є визначення можливих видів ризиків, а також факторів, що 

впливають на рівень ризиків при здійсненні визначеного виду діяльності. На цьому етапі 

важливе значення має виявлення всіх можливих обставин і детальний опис усіх можливих 

ризиків. 

Найпростіша схема якісного аналізу ризику передбачає: 

 ідентифікацію окремих видів ризику; 

 вибір техніки аналізу ризику; 

 встановлення факторів ризику та їх значимості; 



 створення моделі механізму дії ризиків; 

 встановлення взаємозв'язку окремих ризиків та сукупного ефекту від їх дії; 

 формування загального портфеля господарських ризиків. 

У результаті якісного аналізу необхідно отримати чітке уявлення про всі можливі 

ризики, виявлені потенційні зони ризику, а також негативні наслідки або додаткові вигоди, 

що можуть виникнути при реалізації певного рішення. 

Якісна оцінка ризику підприємства здійснюється за такими напрямками: 

 характер бізнесу; 

 зовнішнє середовище; 

 якість управління; 

 характер діяльності; 

 стійкість роботи, стабільність; 

 фінансовий стан організації та ін. 

У таблиці 1 подано якісні методів якісної оцінки рівня ризику (СЛАЙД 4). 

 

 

 



 

 

 



 

Загальний висновок за темою лекції 

Аналіз ризику є початковим етапом процесу управління ризиком. Його ціль полягає в 

одержанні необхідної інформації про структуру, властивості об’єкта і наявні ризики. Зібраної 

інформації повинно бути досить для того, щоб приймати адекватні рішення на наступних 

стадіях. Аналіз складається з виявлення ризиків і їхньої оцінки. При виявленні ризиків 

(якісна складова) визначаються всі ризики, що притаманні досліджуваній системі. 

 

Завдання для самоконтролю: 

1. Які чинники зумовлюють необхідність проблем, пов’язаних з ризиком? 

2. Які критерії використовуються для аналізу ризику? 

3. У чому полягає сутність якісного аналізу ризику? 

4. У чому полягає сутність кількісного аналізу ризику? 

5. Які складові компоненти включає загальна схема процесу аналізу ризику? 

6. Які фактори прямої дії впливають на рівень ризику? 

7. Які фактори, що впливають на ризик, відносяться до факторів непрямої дії? 

8. Чим зумовлено розподіл на зони ризику і в чому полягають особливості кожної зони 

(області) ризику? 

9. Як пов’язані між собою ризик і прибуток підприємства? 

10. У чому полягають особливості статистичних методів оцінювання ризику? 

11. За яких умов використання статистичних методів оцінювання ризику стає можливим? 

12. Яка первісна інформація необхідна для можливого використання методу аналізу 

доцільності витрат? 

13. Як пов’язаний метод аналізу доцільності витрат із фінансовою стійкістю 

підприємства? 

14. За яких умов доцільно використовувати метод експертних оцінювань? 

15. Чим відрізняються методи групових та індивідуальних експертних оцінювань? 

16. У чому полягають особливості використання кількісних методів при сценарному 

підході до оцінювання ризику? 

17. Які завдання вирішуються при використанні інтегрального оцінювання ризику? 

18. Чим зумовлено застосування певного методу оцінювання ризику для підприємців? 

19. Поясніть порядок використання статистичного методу оцінювання ризику. 

20. Поясніть сутність розрахунку середньоквадратичного відхилення. 

21. Що являє собою аналіз доцільності витрат? 

22. Умови застосування методу експертних оцінювань? 
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